
Odpověď ze dne 5.5.2015 
Č.j.: MmP 25090/2015/KT, Nákup elektrické energie od společnosti ČEZ 
 
 
v návaznosti na Vaši žádost ze dne 22.4.2015 Vám posílám požadované údaje, které má Magistrát města 
Pardubic k dispozici: 
 
Služby města Pardubic, a.s. – veřejné osvětlení: 
rok 2012 - 11 200 sv.bodů - 5 739.734 kW/h - z rozpočtu města 29 167 tis. Kč bez DPH 
rok 2013 - 11 300 sv.bodů - 5.668.945 kW/h - z rozpočtu města 28 925 tis. Kč bez DPH 
rok 2014 - 11 400 sv.bodů - 5.805.357 kW/h - z rozpočtu města 28 925 tis.Kč bez DPH 
 
 
Odbor majetku a investic - k bodu i) a ii) – tarif C61 
Jedná se o sazby odběru, který je obtížně měřitelný až neměřitelný, město (na úrovni magistrátu) takové 
odběry nemá. 
 
 
Odbor životního prostředí 
Od společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., nakupoval odbor životního prostředí energie pro monitorovací stanici 
ovzduší v Rosicích nad Labem od 1.1.2013 do  srpna r. 2014, kdy byla smlouva ukončena a nahrazena 
smlouvou se společností Centropol. Rok 2013  Kč 38 592,00 vč. DPH .......Kč 31 894,20 bez DPH - (celý rok) 
Rok 2014  Kč 26 521,00 vč. DPH .......Kč 21 918,20 bez DPH - (leden až srpen) 
 
Co se týče tarifu - distribuční sazba C 02d, produkt Standard - viz kopie platebních kalendářů v příloze (OŽP 
001 – 003). 
 
Kancelář tajemníka/oddělení hospodářské správy: 
 
k bodu iii) celková částka uhrazená za el. energii: (dodavatelem el. energie v uvedené roky je Centropol 
Energy) 
 

  cena bez DPH cena vč.  DPH 

2012 2 163 120,50 2 595 744,60 

2013 1 980 281,30 2 396 140,37 

2014 1 938 109,25 2 345 112,19 

 

 
To jsou tedy informace, které máme k dispozici. Kompletní informace ve Vámi požadované struktuře 
k dispozici nemáme, nejsme povinni je v této struktuře mít ani je nově vytvářet (dle § 2 odst. 1 a odst. 4 
zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění).  
 
Co se týče příspěvkových organizací města a akciových společností s podílem města, obraťte se prosím 
případně přímo na ně, neboť tyto právnické osoby jsou samostatnými povinnými subjekty ve smyslu § 2 
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění. Pro tento účel Vám posílám odkaz na seznam těchto 
právnických osob, kde lze nalézt i potřebné kontakty: http://www.pardubice.eu/urad/radnice/organizace-
mesta/ 
 
 

http://www.pardubice.eu/urad/radnice/organizace-mesta/
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/organizace-mesta/


A pro úplnost cituji výše uvedená ustanovení zákona: 
 
§ 2 odst. 1 
Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich 
působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. 
 
§ 2 odst. 4 
Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových 
informací. 
 
 
Děkuji za pochopení. V případě potřeby dalšího vysvětlení se na mne neváhejte obrátit. 
 

 
 

 


